
                                                                           
 

ตารางเปิดเผยขอ้มูลผลิตภณัฑสิ์นเช่ือบุคคลท่ีมีทองค าเป็นหลกัประกนัส าหรับลูกคา้กลุมม UPPER MASS (1) 

 

ตารางเปิดเผยข้อมูลผลติภัณฑ์สินเช่ือบุคคลทีม่ทีองค าเป็นหลกัประกนัส าหรับลูกค้ากลุ่ม Upper Mass 

ช่ือผลติภณัฑ์ ผลติภัณฑ์สินเช่ือบุคคลทีม่ทีองค าเป็นหลกัประกนั ส าหรับลูกค้ากลุ่ม Upper Mass   

ประเภทผลติภณัฑ์             ผลติภัณฑ์สินเช่ือแบบมรีะยะเวลา (Term loan) 

วนัทีแ่ก้ไขข้อมูลล่าสุด         วนัที ่ 6  มกราคม  2565 

ผลติภัณฑ์สินเช่ือนีค้อือะไร     เป็นบริการสินเช่ืออเนกประสงค ์ส าหรับลูกคา้ทัว่ไปท่ีเป็นพนกังานประจ า, ผูป้ระกอบอาชีพ

อิสระ หรือผูป้ระกอบธุรกิจสมวนตวั โดยลูกคา้จะน าทองค าแทมงหรือทองรูปพรรณมาเป็น

หลกัประกนัการใหสิ้นเช่ือกบัธนาคาร 

สินเช่ือนีเ้หมาะกบัใคร          เหมาะกบัลูกคา้ผูท่ี้ตอ้งการน าทองค าท่ีเป็นทรัพยสิ์นมีคมาของตนเอง มาเป็นประกนัการช าระ

หน้ีไวก้บัธนาคารเพ่ือตอ้งการน าเงินกูท่ี้ไดไ้ปใชจ้มายอเนกประสงค ์ และผมอนช าระดอกเบ้ียเป็น

รายงวดกบัธนาคาร ทั้งยงัสามารถมาไถมถอนหลกัประกนัทองค าจากธนาคารไดทุ้กเวลา ท าการ

ของธนาคาร  (วงเงินสินเช่ือท่ีธนาคารอนุมติัตอ้งอยูมภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการ

วเิคราะห์สินเช่ือท่ีธนาคารก าหนดไว ้) 

รายละเอยีดผลติภณัฑ์  เป็นวงเงินสินเช่ืออเนกประสงค ์วงเงินกูเ้ร่ิมตน้ 100,001 บาทและสูงสุดไมมเกิน 2,000,000 
บาท ทั้งน้ีวงเงินรวมสูงสุดตมอรายไมมเกิน 2,000,000 บาท 

  ระยะเวลากู ้สูงสุดไมมเกิน 60  เดือนโดยลูกคา้ตกลงช าระหน้ีทั้งหมดตามสญัญาใหก้บั
ธนาคารภายใน 3 เดือน นบัแตมวนัท่ีท าสญัญา และอาจตมอสญัญาได ้คร้ังละไมมเกิน 3 เดือน 
(พิจารณาวงเงินใหเ้ป็นไปตามราคาประเมินหลกัประกนัเง่ือนไขเป็นไปตามท่ีธนาคาร
ก าหนด) 

 สดัสมวนเงินใหสิ้นเช่ือสูงสุดไมมเกิน 90% ของมูลคมาหลกัประกนั โดยอา้งอิงราคาประกาศรับ
ซ้ือทองแทมง ของสมาคมทองค าคร้ังแรกของแตมละวนั สูงสุดไมมเกินราคาเฉล่ีย 100 วนั 
(ตามวธีิค านวณ EMA 100 ของธนาคาร) 

 วงเงินอนุมติั ของลูกคา้แตมละรายข้ึนอยูมกบัคุณสมบติัของลูกคา้และหลกัประกนั 
 ก าหนดใหลู้กคา้มีสิทธ์ิท าสญัญาภายใตว้งเงินท่ีไดรั้บแตมละชมวงเวลารายละไมมเกิน 4 สญัญา

เทมานั้น 
ประเภทของหลกัประกนั  ทองรูปพรรณ / ทองแทมง  ความบริสุทธ์ิของทองค าเทมากบั 93.5% ข้ึนไป 

 ค านิยาม ทองค าแทมง หรือทองรูปพรรณ 
Y คือ ทองค าแทมงหรือทองรูปพรรณชั้นดี (ผมานการรับรองมาตรฐานจาก สคบ.) 

            N คือ ทองค าแทมงหรือทองรูปพรรณทัว่ไป หรือทองรูปพรรณชั้นดีท่ีช ารุด สภาพไมม

ปกติ เห็นไดช้ดัเจนจากรูปลกัษณ์ 

     D คือ ทองรูปพรรณทัว่ไปท่ีช ารุด สภาพไมมปกติเห็นไดช้ดัเจนจากรูปลกัษณ์ 
คุณสมบัตขิองผู้ขอสินเช่ือ  บุคคลธรรมดา สญัชาติไทย อายรุะหวมาง 20-70 ปี 

 ไมมเป็นบุคคลลม้ละลาย หรือถูกศาลสัง่พิทกัษท์รัพย ์
 มีหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดตมอได ้ท่ีบา้น และ/หรือท่ีท างาน 

อตัราดอกเบีย้  อตัราดอกเบ้ียปกติ  MGR-5.75% ตมอปี  (ปัจจุบนัเทมากบั 10.80% ตมอปี หรือ 0.90% ตมอเดือน) 
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 อตัราดอกเบ้ีย MGR ตามประกาศของธนาคาร ( ปัจจุบนั MGR = 16.55% ตมอปี ) 
การเบิกจ่ายเงนิกู้  เบิกจมายในนามผูกู้ท้ ั้งจ านวน หรือ ตามวธีิท่ีธนาคารก าหนด 

การช าระคนื  มีระยะเวลากูสู้งสุดไมมเกิน 60 เดือน 
 การค านวณดอกเบ้ียเป็นแบบลดตน้ลดดอก (Effective Rate) 
 ช าระดอกเบ้ียทุกเดือน เงินตน้ช าระคืนเม่ือครบก าหนดสญัญาหรือตามท่ีธนาคารก าหนด 

เงือ่นไขการต่ออายุสัญญา  ลูกคา้สามารถตมอสญัญาไดค้ร้ังละไมมเกินระยะเวลา 3 เดือน 
 ธนาคารจะประเมินราคาหลกัประกนัอีกคร้ัง ณ วนัท่ีตมอสญัญา โดยสดัสมวนการใหสิ้นเช่ือ

ตมอมูลคมาหลกัประกนั  (LTV) จะตอ้งไมมเกิน LTV เดิมท่ีไดรั้บการอนุมติัในคร้ังแรก หาก
สดัสมวนการใหสิ้นเช่ือตมอหลกัประกนั (LTV) เกินกวมา LTV เดิมท่ีไดรั้บอนุมติั ลูกคา้ตอ้ง
ช าระคืนเงินตน้สมวนตมางท่ีเกินกวมา LTV เดิมท่ีไดรั้บการอนุมติัใหก้บัธนาคาร จึงจะ
สามารถตมอสญัญาไดห้รือตามท่ีธนาคารก าหนด 

 กรณีลูกคา้ไมมสามารถช าระสมวนตมางของราคาหลกัประกนั เพ่ือรักษาสดัสมวนเงินใหสิ้นเช่ือ
ตมอหลกัประกนั (LTV) ของรอบการตมอสญัญา ตามขอ้ตกลงเง่ือนไข และขอ้ก าหนดใดท่ี
เป็นหนา้ท่ีของผูกู้ต้ามท่ีระบุในสญัญา ธนาคารมีสิทธิบอกเลิกสญัญา และด าเนินการ
เก่ียวกบัทรัพยจ์ าน ารวมถึงดา้นกฎหมายกบัลูกคา้ไดท้นัที 

 กรณีตมออายสุญัญา ลูกคา้จะตอ้งมีคุณสมบติัผูกู้ ้ท่ีอยูมในเกณฑท่ี์ธนาคารก าหนดเทมานั้น 
ผลติภัณฑ์มค่ีาบริการ

อะไรบ้าง 

 คมาอากรแสตมป์ ปิดสญัญาเงินกู ้อตัรา 0.05% ของวงเงินสินเช่ือ (ไมมเกิน 10,000 บาท) 
 คมาธรรมเนียมในการเบิกใชสิ้นเช่ือ ( Front End Fee ) : ไมมมี 
 คมาใชจ้มายในการช าระเงิน (ผมานเคาน์เตอร์อ่ืนหรือชมองทางอ่ืน) : คิดตามอตัราการใหบ้ริการ

ของบริษทัภายนอกท่ีเรียกเก็บ 7-30 บาทตมอคร้ัง 
 คมาธรรมเนียมการขอส าเนาใบแจง้ยอดบญัชี (ชุดท่ี 2 เป็นตน้ไป) : 100 บาทตมอคร้ัง 
 คมาใชจ้มายในการติดตามทวงถามหน้ี : ไมมมี 
 คมาธรรมเนียมการช าระเงินกูก้มอนก าหนด : ไมมมี 
 กรณีผิดนดัช าระเงินตน้   ธนาคารจะเรียกเก็บดอกเบ้ียผดินดัช าระหน้ีในอตัราดอกเบ้ียปกติ  

สูงสุดท่ีเรียกเก็บจริงตามสญัญาบวกเพ่ิมไมมเกิน 3% ตมอปีแตมไมมเกิน 35% ของยอดเงินตน้ท่ี
คา้งช าระ (เปล่ียนแปลงตามประกาศธนาคาร) 

 

วธีิการช าระเงนิ/ช่องทางการ

ช าระ 

 

 ชมองทางการช าระผมานสาขา ของธนาคารไทยเครดิต เพ่ือรายยมอย จ ากดั (มหาชน) / ช าระ
ผมานเคาน์เตอร์เซอร์วสิหรือชมองทางอ่ืนๆ (มีคมาบริการ) 

 ลูกคา้จะไดรั้บใบแจง้ยอดช าระดอกเบ้ียรายเดือน และมีรายละเอียดตมาง ๆ เชมน วงเงินสินเช่ือ
, คมาธรรมเนียมตมางๆ ,จ านวนเงินท่ีตอ้งผมอนช าระท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญา และเม่ือ
ลูกคา้มีการช าระดอกเบ้ียตามใบแจง้ยอดใหแ้กมธนาคาร ลูกคา้จะไดรั้บใบเสร็จรับเงินจาก
ธนาคาร ซ่ึงมีรายละเอียดตมางๆ เชมน จ านวนเงินรับช าระ, เงินตน้คงเหลือ และดอกเบ้ีย  
เป็นตน้ 
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เงือ่นไขการช าระ 

 ลูกคา้ช าระดอกเบ้ียรายเดือนตามก าหนดจนถึง  วนัครบสญัญา และลูกคา้ตอ้งช าระดอกเบ้ีย
รายงวดอยมางสม ่าเสมอตามท่ีธนาคารก าหนด หากผดินดัช าระหน้ี จะกมอใหเ้กิดดอกเบ้ียคง
คา้งและมีผลตมอสถานะบญัชีลูกคา้ 

ล าดบัการตดัช าระ 

 กรณีบญัชีสถานะปกติ ธนาคารจะน าเงินท่ีไดรั้บช าระไปตดัช าระดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บ เงินตน้
ท่ีเรียกเก็บ และคมาธรรมเนียม ( ถา้มี ) ตามล าดบั 

 กรณีบญัชีคา้งช าระ ธนาคารจะน าเงินท่ีไดรั้บช าระไปตดัช าระดอกเบ้ียท่ีเรียกเก็บ เงินตน้ท่ี
เรียกเก็บ คมาธรรมเนียม (ถา้มี) ของหน้ีท่ีคา้งช าระนานท่ีสุดกมอน แลว้จึงตดัช าระหน้ีท่ีคา้ง
ช าระนานรองลงมาตามล าดบั 

การจดัส่งใบแจ้งหนี ้/

ใบเสร็จรับเงนิ 

 ธนาคารด าเนินการจดัสมงใบแจง้หน้ี ใบเสร็จรับเงิน ใหลู้กคา้ตามขั้นตอนปกติของการ
ปฏิบติังาน  

 กรณีช าระผมานเคาน์เตอร์เซอร์วสิหรือชมองทางอ่ืนๆลูกคา้จะไดรั้บมอบหลกัฐานการช าระ
เงินทุกคร้ัง และธนาคารจะด าเนินการจดัสมงใบเสร็จรับเงิน ใหลู้กคา้ตามขั้นตอนปกติของ
ธนาคารในภายหลงั 

ความเส่ียงทีเ่กีย่วข้องกบั

ผลติภัณฑ์ 

 ลูกคา้ไมมสามารถน าดอกเบ้ียของวงเงินสินเช่ือน้ีไปใชสิ้ทธิหกัคมาลดหยมอนในการเสียภาษี 
 ลูกคา้ควรตรวจสอบรายละเอียดเง่ือนไขการใหสิ้นเช่ือ หลงัจากไดรั้บเอกสารสญัญากูเ้งิน / 

สญัญาจ าน าคูมฉบบั 
 อตัราดอกเบ้ีย MGR เงินกูแ้บบลอยตวั (Floating Rate) อา้งอิงตามประกาศของธนาคาร 
 กรณีผิดนดัช าระเงินตน้ ธนาคารจะเรียกเก็บดอกเบ้ียผดินดัช าระหน้ีในอตัราดอกเบ้ียปกติ  

สูงสุดท่ีเรียกเก็บจริงตามสญัญาบวกเพ่ิมไมมเกิน 3.00 % ตมอปี แตมไมมเกิน  35.00% ตมอปี 
ของยอดเงินตน้ท่ีคา้งช าระ(ทั้งน้ีอา้งอิงการเปล่ียนแปลงตามประกาศของธนาคาร)  

 ราคาทองค ามีความผนัผวน หากราคาทองค าลดลง ในชมวงการตมออายสุญัญา ลูกคา้จะมีภาระ
ในการช าระสมวนตมางของราคาหลกัประกนั เพ่ือรักษาสดัสมวนเงินใหสิ้นเช่ือตมอ
หลกัประกนัใหเ้ป็นไปตามท่ีไดรั้บอนุมติั หากไมมสามารถท าตามเง่ือนไขได ้ธนาคารมี
สิทธิบอกเลิกสญัญาและด าเนินการเก่ียวกบัทรัพยจ์ าน ารวมถึงดา้นกฏหมายกบัลูกคา้ได้
ทนัที 

 

เอกสารประกอบการสมคัร 

 
เอกสารแสดงตน                    

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ส าเนาบตัรขา้ราชการ 
 ส าเนาทะเบียนบา้น 
เอกสารยนืยนัรายได้ / ผู้ทีม่ีรายได้ประจ า   

 สลิปเงินเดือน (ลมาสุด)  หรือ หนงัสือรับรองเงินเดือน (อายไุมมเกิน 2 เดือน นบัจากวนัท่ีออก
หนงัสือรับรองเงินเดือน) 

 เอกสารการเดินบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน 
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เอกสารยนืยนัรายได้ / ผู้มีอาชีพอสิระ หรือ เจ้าของกจิการ        

 เอกสารการเดินบญัชียอ้นหลงั 3 เดือนหรือเอกสารท่ีแสดงท่ีมาของรายได ้
 ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ (เชมน แพทย,์วศิวกร,ทนายความ,สถาปนิก ฯลฯ) 

ช่องทางการตดิต่อธนาคาร ลูกคา้สามารถติดตมอสอบถามขอ้มูลหรือขอรับบริการดา้นอ่ืนๆของธนาคาร จากศูนยล์ูกคา้
สมัพนัธ์ ผมานชมองทางในการติดตมอ โทร. 02-697-5454 หรือ www.tcrbank.com 

 

  หมายเหตุ :  ขอ้มูลขา้งตน้เป็นขอ้มูลผลิตภณัฑเ์บ้ืองตน้ เพ่ือประกอบการตดัสินใจในการใชบ้ริการหรือซ้ือผลิตภณัฑท์างการเงิน ในกรณีท่ีลูกคา้ตก
ลงใช้บริการหรือ ซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเงินดงักลมาวแลว้ ลูกคา้จะตอ้งผูกพนัตามสัญญา/ขอ้ตกลงการใช้บริการผลิตภณัฑ์ทางการเงิน
และประกาศอตัราคมาบริการตมางๆ เบ้ียปรับ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝาก เงินให้สินเช่ือและคมาบริการอ่ืนๆของธนาคารท่ีจะไดป้ระกาศตมอไป 

 

 
       ลงช่ือ _______________________________________ 
             ( ______________________________________ ) 
       วนัท่ี  __________/_________________/___________  


